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Κώδικασ Δεοντολογίασ Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ Frontier Hospitality Co Operative

Κώδικασ δεοντολογίασ υπεφκυνου παιχνιδιοφ λζςχθσ θλεκτρονικών παιχνιδιών
(EGM)
1.

Δζςμευςθ λζςχθσ όςον αφορά το υπεφκυνο παιχνίδι
Το παρόν μινυμα αναγράφεται ςτθν είςοδο τθσ αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν
ι/και ςτο ταμείο τθσ αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν:
Η εν λόγω λζςχθ δεςμεφεται να παρζχει ςτουσ πελάτεσ τθν καλφτερθ δυνατι
εξυπθρζτθςθ και τα καλφτερα πρότυπα υπεφκυνου παιχνιδιοφ. Ο Κώδικασ
Δεοντολογίασ Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ που μασ διζπει περιγράφει πώσ το
επιτυγχάνουμε αυτό.
Υπεφκυνο παιχνίδι ςθμαίνει ότι οι καταναλωτζσ κάνουν μια λογικι και
ςυνετι επιλογι με βάςθ τισ γνώςεισ και τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Σθμαίνει
κοινι ευκφνθ με ςυλλογικι δράςθ από τθ μεριά τθσ εταιρίασ τυχερών
παιχνιδιών, τθσ κυβζρνθςθσ, των ατόμων και των κοινοτιτων.

2.

Διακεςιμότθτα κώδικα δεοντολογίασ
Ο παρόν Κϊδικασ κα διατίκεται ςτουσ πελάτεσ ςε γραπτι μορφι, ςτισ
κυριότερεσ γλϊςςεσ τθσ κοινότθτασ, κατόπιν αιτιςεωσ. Μια επιγραφι που
υπάρχει ςτθν είςοδο τθσ αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν ι ςτο ταμείο τθσ
αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν ενθμερϊνει ςχετικά τουσ πελάτεσ.
Ο παρόν Κϊδικασ κα διατίκεται επίςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ λζςχθσ, ςτισ γλϊςςεσ
τθσ κοινότθτασ. (Ιςχφει μόνο όπου θ λζςχθ διακζτει ιςτότοπο)
Οι γλϊςςεσ κα είναι:
 Ελλθνικά
 Ιταλικά
 Βιετναμζηικα
 Κινζηικα
 Αραβικά
 Τουρκικά
 Ιςπανικά
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3.

Πλθροφορίεσ περί υπεφκυνου παιχνιδιοφ
Σε αυτι τθ λζςχθ προβάλλονται πλθροφορίεσ περί υπευκφνου παιχνιδιοφ ςε
διάφορεσ μορφζσ, μεταξφ των οποίων φυλλάδια, αφίςεσ και οκόνεσ Προβολισ
Πλθροφοριϊν Παίκτθ (PIDs) των Ηλεκτρονικϊν Παιχνιδιϊν (EGM)
Μερικά παραδείγματα:
(α)

Πϊσ να παίηετε υπεφκυνα

(β)

Πϊσ να παίρνετε και να τθρείτε μια απόφαςθ προδζςμευςθσ

(γ)

Διακεςιμότθτα υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν
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(δ)

Η πολιτικι καταβολισ κερδϊν είναι θ εξισ:
Εκ του νόμου, όλα τα κζρδθ ι οι ςυςςωρευμζνεσ πιςτϊςεισ (μάρκεσ)
φψουσ από $1,000 και πάνω που προζρχονται από ζνα θλεκτρονικό
παιχνίδι καταβάλλονται ςτο ακζραιο μζςω επιταγισ που δεν
εξαργυρϊνεται ςε μετρθτά. Αυτά τα κζρδθ δεν μποροφν να καταβλθκοφν
με τθ μορφι πίςτωςθσ για ςυμμετοχι ςε κάποιο παιχνίδι (μάρκεσ).

(ε)

Η απαγόρευςθ παροχισ πίςτωςθσ ςτο παιχνίδι

Ο Νόμοσ περί Τυχερϊν Παιγνίων (Gambling
Regulation Act) του 2003 απαγορεφει ςε αυτι τθ
λζςχθ να παρζχει πίςτωςθ ςτουσ πελάτεσ για να
παίηουν ςτα μθχανιματα τυχερϊν παιχνιδιϊν.

(ςτ)

Αυτι θ λζςχθ παρζχει ζνα πρόγραμμα αυτοαποκλειςμοφ. Οι πελάτεσ
μποροφν να επικοινωνιςουν με τον Διευκυντι Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ
/Διευκυντι Υπθρεςίασ ι να προμθκευτοφν ζνα αντίγραφο του
φυλλαδίου αυτοαποκλειςμοφ που διατίκεται ςτθν αίκουςα τυχερϊν
παιχνιδιϊν.

(η)

Περαιτζρω
πλθροφορίεσ
περί
υπεφκυνου
παιχνιδιοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του τρόπου πρόςβαςθσ ςτον κυβερνθτικό
ιςτότοπο Money Smart τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Κοινοπολιτείασ
www.moneysmart.gov.au ι ςε παρόμοιουσ κυβερνθτικοφσ ιςτοτόπουσ
«διαχείριςθσ χρθμάτων».
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4.

Πλθροφορίεσ προϊόντων τυχερών παιχνιδιών
Οι κανόνεσ κάκε θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ (EGM), μεταξφ των οποίων και οι
πικανότθτεσ νίκθσ, αναγράφονται ςτισ Οκόνεσ Πλθροφοριϊν Παίκτθ (PID) των
παιχνιδιϊν. Πλθροφορίεσ για το πϊσ να βλζπετε τισ οκόνεσ αυτζσ παρζχονται
από το προςωπικό ι/και μζςω του εγχειριδίου χριςθσ τθσ Οκόνθσ
Πλθροφοριϊν Παίκτθ το οποίο υπάρχει εντόσ τθσ αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν.

5.

Στρατθγικι προδζςμευςθσ
Αυτι θ λζςχθ προτρζπει του πελάτεσ που παίηουν θλεκτρονικά παιχνίδια να
κζτουν ζνα όριο χρόνου και χρθμάτων ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Εντόσ
τθσ αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν και πάνω ςτα θλεκτρονικά παιχνίδια
υπάρχουν επιγραφζσ που ςυςτινουν ςτουσ πελάτεσ να κζςουν ζνα όριο και να
το τθριςουν.
Όλα τα θλεκτρονικά παιχνίδια αυτισ τθσ λζςχθσ επιτρζπουν ςτουσ παίκτεσ να
παρακολουκοφν τον χρόνο και τα χριματα που ζχουν ξοδζψει κατά τθ διάρκεια
του παιχνιδιοφ. Πλθροφορίεσ για το πϊσ να ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία
παρακολοφκθςθσ παρζχονται από το προςωπικό τθσ λζςχθσ κακϊσ και μζςω
του φυλλαδίου Yourplay που διατίκεται ςτθ λζςχθ.
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6.

Συναναςτροφι με πελάτεσ
Το προςωπικό αυτισ τθσ λζςχθσ δεςμεφεται να παρζχει πάντα υψθλισ
ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ, ζχοντασ πλιρθ επίγνωςθ των αναγκϊν των
πελατϊν αλλά και τθσ ευκφνθσ τθσ λζςχθσ ωσ προσ το Υπεφκυνο Παιχνίδι.
Αυτι θ λζςχθ διακζτει ζναν Διευκυντι Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ/Διευκυντι
Παιχνιδιοφ Υπθρεςίασ ο οποίοσ είναι πάντα διακζςιμοσ κατά τισ ϊρεσ
λειτουργίασ τθσ λζςχθσ.
Όποιοσ προςεγγίηει κάποιο μζλοσ του προςωπικοφ ηθτϊντασ πλθροφορίεσ για
τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων τηόγου ι εμφανίηει ενδείξεισ προβλθμάτων
τηόγου, κα παραπζμπεται για βοικεια ςτον Διευκυντι Υπεφκυνου
Παιχνιδιοφ/Διευκυντι Παιχνιδιοφ Υπθρεςίασ.
Όποιοσ πελάτθσ παρουςιάηει ενδείξεισ ςτρεσ ι μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ, κα
προςεγγίηεται από ζνα μζλοσ του προςωπικοφ το οποίο κα του προςφζρει
βοικεια. Αυτζσ οι ενδείξεισ, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνουν:






τον αυτοπροςδιοριςμό από ζνα άτομο ωσ εκιςμζνου τηογαδόρου·
τθν επίδειξθ από ζνα άτομο επικετικισ, αντικοινωνικισ ι
προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ κατά το παίξιμο·
απόπειρα από ζνα άτομο δανειςμοφ χρθμάτων από το προςωπικό
ι από άλλουσ πελάτεσ ι ςυνζχιςθ τθσ ςυμμετοχισ του/τθσ ςε
παιχνίδια χρθςιμοποιϊντασ μεγάλα κζρδθ·
τθν κακθμερινι ςυμμετοχι ενόσ ατόμου ςτα παιχνίδια επί μεγάλο
χρονικό διάςτθμα – δθλαδι, παίξιμο επί τρεισ ι περιςςότερεσ ϊρεσ
χωρίσ διάλλειμα·
τθν αποφυγι από ζνα άτομο κάκε επαφισ και επικοινωνίασ με
τουσ άλλουσ και τθν απουςία αντίδραςθσ ςε οτιδιποτε ςυμβαίνει
γφρω του/τθσ.

Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το προςωπικό μπορεί να προςφζρει τθν κατάλλθλθ
βοικεια ανάλογα με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ, π.χ.,





να ςυηθτιςει με τον πελάτθ προτρζποντάσ τον/τθν να κάνει ζνα
διάλλειμα·
να προςφζρει ςτον πελάτθ κάποιο ρόφθμα (π.χ. ζνα τςάι ι καφζ)
ςε ζνα πιο ιςυχο και απομονωμζνο μζροσ τθσ αίκουςασ τυχερϊν
παιχνιδιϊν·
να προςφερκεί να τον/τθν βοθκιςει να οργανϊςει τον τρόπο
αποχϊρθςισ του/τθσ από τθ λζςχθ.

Οι επαφζσ του Διευκυντι Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ με τουσ πελάτεσ
καταγράφονται ςε ζνα Αρχείο Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ μαηί με τα μζτρα που
ελιφκθςαν. Αυτό το αρχείο διζπεται από το Νόμο περί Απορριτου (Privacy Act).
Το αρχείο, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία:
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7.

τθν θμερομθνία και ϊρα του περιςτατικοφ ι τθσ υπόκεςθσ·
το όνομα του μζλουσ/τα ονόματα των μελϊν του προςωπικοφ που
ενεπλάκθ/ενεπλάκθςαν·
το όνομα του πελάτθ που ενεπλάκθ (αν είναι διακζςιμο)·
μια περιγραφι ι περίλθψθ του περιςτατικοφ ι τθσ υπόκεςθσ·
τα μζτρα που ζλαβε το προςωπικό (π.χ. παροχι πλθροφοριϊν
ςχετικά με τθν υπθρεςία Βοικειασ Παικτϊν (Gambler’s Help) ι τον
αυτοαποκλειςμό).

Πρόγραμμα επιβράβευςθσ πελατών
Σημείωση:
7.1 Αυτι θ διάταξθ του Κώδικα Δεοντολογίασ Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ ιςχφει μόνο
εάν θ λζςχθ διακζτει πρόγραμμα επιβράβευςθσ που να είναι ςυμβατό με το τμ.
1.3 του Κανονιςμοφ Τυχερών Παιγνίων. Το εν λόγω πρόγραμμα επιβράβευςθσ
χαρακτθρίηεται από
 τθν παρακολοφκθςθ των δαπανών του παίκτθ· και
 τισ επιβραβεφςεισ ανάλογα με αυτζσ τισ δαπάνεσ.
7.2 Τα αυτοαποκλειςμζνα άτομα δεν επιτρζπεται να παραμζνουν ι να
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα επιβράβευςθσ.

Μόλισ εγγραφείτε ςτο πρόγραμμα επιβράβευςθσ τθσ λζςχθσ ι ανάλογα με τισ
πρακτικζσ που κα εφαρμόηονται ςτθ ςυνζχεια, κα λάβετε γραπτϊσ πλθροφορίεσ
ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνονται
 οι κανόνεσ του προγράμματοσ επιβράβευςθσ· και
 πλθροφορίεσ για το πϊσ κερδίηονται τα δϊρα· και
 πλθροφορίεσ για το πϊσ εξαργυρϊνονται τα δϊρα· και
 πλθροφορίεσ για το πότε εκπνζουν τα δϊρα.
Οι πελάτεσ που εγγράφονται ςτο πρόγραμμα κα ενθμερϊνονται γραπτϊσ ςε
τακτά χρονικά διαςτιματα (τουλάχιςτον ετθςίωσ) για όλα τα προνόμια που
ζχουν ςυςςωρευτεί ςτα πλαίςια του προγράμματοσ επιβράβευςθσ ανάλογα με
τισ πρακτικζσ τθσ λζςχθσ.
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8.

Πολιτικι ςυμμετοχισ του προςωπικοφ ςτα τυχερά παιχνίδια
** Η λζςχθ να επιλζξει τθν πρώτθ εκδοχι
Είτε
**Οι υπάλλθλοι αυτισ τθσ λζςχθσ δεν επιτρζπεται να παίηουν εδϊ ποτζ
θλεκτρονικά παιχνίδια, κίνο, να ςτοιχθματίηουν ι να αγοράηουν λαχνοφσ.
Ή
Οι υπάλλθλοι αυτισ τθσ λζςχθσ δεν επιτρζπεται τα παίηουν εδϊ εν ϊρα εργαςίασ.
Οι υπάλλθλοι αυτισ τθσ λζςχθσ που ζχουν ρεπό μποροφν να παίηουν ςτθ λζςχθ
με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα φοροφν τθ φόρμα εργαςίασ τουσ οφτε κα φζρουν
το δελτίο υπαλλιλου τθσ λζςχθσ και κα ζχουν απουςιάςει από τθ λζςχθ μετά
από τθν τελευταία καταγεγραμμζνθ τουσ βάρδια.
Επίςθσ, πζραν των δφο παραπάνω επιλογών
Κάκε χρόνο διοργανϊνονται ςεμινάρια επαγγελματικισ ανάπτυξθσ για το
προςωπικό με κζμα το υπεφκυνο παιχνίδι ςε ςυνεργαςία με το τοπικό γραφείο
Βοικειασ Παικτϊν (Gambler’s Help). Στο πακζτο που παρζχεται ςτα μζλθ του
προςωπικοφ κατά τθν πρόςλθψι τουσ περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ ςχετικά
με το υπεφκυνο παιχνίδι και με τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ατόμων με
προβλιματα τηόγου.
Η λζςχθ κα παρζχει βοικεια ςε οποιοδιποτε μζλοσ του προςωπικοφ που κα
δθλϊςει ότι μπορεί να ζχει πρόβλθμα τηόγου δίνοντασ πλθροφορίεσ για τον
προβλθματικό τηόγο και τισ διακζςιμεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ. Το δικαίωμα
ςεβαςμοφ τθσ ιδιωτικισ ηωισ του υπαλλιλου κα γίνεται ςεβαςτό και αυτοφ του
είδουσ τα ηθτιματα δεν κα καταχωροφνται ςτο αρχείο.

9.

Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ατόμων με προβλιματα τηόγου
Αυτι θ λζςχθ δεςμεφεται να διατθρεί ςτενζσ επαφζσ με τισ τοπικζσ υπθρεςίεσ
υποςτιριξθσ ατόμων με προβλιματα τηόγου. Το διευκυντικό προςωπικό αυτισ
τθσ λζςχθσ κα ςυναντιζται τακτικά με το γραφείο Βοικειασ Παικτϊν (Gambler’s
Help) και τθν Υπθρεςία Υποςτιριξθσ τθσ Λζςχθσ (Venue Support Workers). Το
γραφείο Βοικειασ Παικτϊν και θ Υπθρεςία Υποςτιριξθσ τθσ Λζςχθσ κα ζρχονται
ςε επαφι μζςω:
 τθσ διοργάνωςθσ τακτικϊν (τουλάχιςτον ετθςίων) ςεμιναρίων
κατάρτιςθσ προςωπικοφ από το τοπικό γραφείο Βοικειασ Παικτϊν·
 τθσ διενζργειασ τακτικϊν διευκυντικϊν ςυναντιςεων ανάμεςα ςτον
Διαχειριςτι/Διευκυντι τθσ Λζςχθσ και ςτο γραφείο Βοικειασ
Παικτϊν/ Υπθρεςία Υποςτιριξθσ τθσ Λζςχθσ.
Oι λεπτομζρειεσ αυτϊν των ςυναντιςεων κα καταγράφονται ςε ζνα Αρχείο
Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ. Οι λεπτομζρειεσ τθσ ςυνάντθςθσ κα περιλαμβάνουν
 τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ ςυνάντθςθσ·
 τα άτομα που πιραν μζροσ ςτθ ςυνάντθςθ·
 τα κζματα που ςυηθτικθκαν·
 ςυμπεράςματα ςυνάντθςθσ/ μζτρα που ελιφκθςαν·
 τθν θμερομθνία τθσ επόμενθσ ςυνάντθςθσ.
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10.

Παράπονα πελατών
Αν ζνασ πελάτθσ επικυμεί να υποβάλλει κάποιο παράπονο ςχετικά με τον
παρόντα Κϊδικα Δεοντολογίασ, κα πρζπει να το κάνει γραπτϊσ απευκείασ ςτθ
διεφκυνςθ τθσ λζςχθσ. Όλα τα παράπονα κα εξετάηονται από τον διευκυντι τθσ
λζςχθσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι αφοροφν αυτόν τον Κϊδικα. Τα
παράπονα που αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν και τθ λειτουργία των
μθχανϊν κα πρζπει να υποβάλλονται απευκείασ ςτον διευκυντι ι ςτο
προςωπικό υπθρεςίασ τθσ λζςχθσ. Το προςωπικό τθσ λζςχθσ κα είναι ςε κζςθ να
βοθκιςει τουσ πελάτεσ αν του ηθτθκεί.
Τα παράπονα κα εξετάηονται με προςοχι και το ταχφτερο δυνατό. Τα παράπονα
κα διεκπεραιϊνονται με τον παρακάτω τρόπο
 όλα τα παράπονα κα καταγράφονται εγκαίρωσ·
 αν κάποιο παράπονο αποφαςιςτεί να μθν διερευνθκεί επειδι δεν
ςχετίηεται με αυτόν τον κϊδικα, ο πελάτθσ κα ενθμερϊνεται επί των
αιτιϊν·
 κατά τθν εξζταςθ, ο Διευκυντισ τθσ Λζςχθσ ενδζχεται να ηθτιςει
ενθμζρωςθ από το μζλοσ του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτο
παράπονο·
 ο Διευκυντισ τθσ Λζςχθσ κα διερευνιςει εάν ο πελάτθσ ζχει
αντιμετωπιςτεί ευλόγωσ και ςφμφωνα με τον παρόντα Κϊδικα·
 αν το παράπονο ευςτακεί, ο Διευκυντισ τθσ Λζςχθσ κα ενθμερϊςει τον
πελάτθ για τα μζτρα επίλυςθσ του προβλιματοσ που πρόκειται να
λθφκοφν·
 ο πελάτθσ κα ενθμερϊνεται τακτικά για τθν ζκβαςθ του παραπόνου·
 οι λεπτομζρειεσ του παραπόνου κα διατθροφνται ςτο Αρχείο Υπεφκυνου
Παιχνιδιοφ·
 αν θ VCGLR ηθτιςει πλθροφορίεσ για τα παράπονα, κα τθσ δοκοφν.
Εάν ζνα παράπονο δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί ςτθ λζςχθ, κα προωκείται
προσ επίλυςθ ςτον Οργανιςμό Διαιτθςίασ και Διαμεςολάβθςθσ Αυςτραλίασ
(IAMA). Και τα δφο μζρθ που εμπλζκονται ςτο παράπονο μποροφν να
επικοινωνιςουν με τον IAMA. Για να υποβάλλουν ζνα παράπονο, τα δφο μζρθ
πρζπει να επιςκεφτοφν τον ιςτότοπο του IAMA (www.iama.org.au), να
κατεβάςουν τθ Φόρμα Επίλυςθσ Διαφοράσ (Dispute Resolver) και μετά να
κατακζςουν ςτον IAMA τθ ςυμπλθρωμζνθ φόρμα μαηί με το αντίςτοιχο τζλοσ.
Ζπειτα ο μεςολαβθτισ/ διαιτθτισ κα επικοινωνιςει με τα δφο μζρθ για να βρει
μια κοινι γραμμι.
Σθμείωςθ: Τα παράπονα που προωκοφνται ςε αυτι τθν ανεξάρτθτθ αρχι
μπορεί να είναι δαπανθρά. Τα μζρθ κα πρζπει να εξαντλοφν όλα τα μζςα
επίλυςθσ του ηθτιματοσ εντόσ τθσ λζςχθσ πριν καταφφγουν ςτθν επαγγελματικι
μεςολάβθςθ.
Τα ζγγραφα που ςχετίηονται με όλα τα παράπονα που αφοροφν τον κϊδικα
πρζπει να φυλάςςονται ςτο Αρχείο Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ προκειμζνου να είναι
προςβάςιμα από τθν VCGLR, αν χρειαςτεί.
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11.

Ανιλικοι
Η ςυμμετοχι των ανθλίκων ςτα τυχερά παιχνίδια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
πϊλθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν τυχερϊν παιχνιδιϊν ςε ανιλικουσ,
απαγορεφεται. Στισ ειςόδουσ κάκε αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν υπάρχουν
επιγραφζσ που απαγορεφουν ςτουσ ανιλικουσ τθν είςοδο ςτισ αίκουςεσ. Όλα τα
μζλθ του προςωπικοφ πρζπει να ηθτοφν αποδεικτικό θλικίασ από τον πελάτθ αν
δεν είναι ςίγουροι για το αν είναι πάνω από 18. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ
επίδειξθσ αυτϊν των αποδεικτικϊν, κα πρζπει να ηθτείται από τον πελάτθ να
αποχωριςει από τθν αίκουςα.

12.

Περιβάλλον Τυχερών Παιχνιδιών
Ενκαρρφνουμε τουσ πελάτεσ να κάνουν τακτικά διαλείμματα όταν παίηουν
θλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτι θ ενκάρρυνςθ μπορεί να γίνει μζςω ανακοινϊςεων
όπωσ
 Ανακοίνωςθ ότι το τςάι είναι διακζςιμο·
 Ανακοίνωςθ μιασ κλιρωςθσ·
 Ζναρξθ δραςτθριοτιτων, όπωσ πρωινζσ μελωδίεσ.
Σε όλουσ τουσ βαςικοφσ χϊρουσ τθσ λζςχθσ υπάρχουν ρολόγια ϊςτε να ξζρουν οι
πελάτεσ ότι θ ϊρα περνάει. Κατά τθ διάρκεια των κακθκόντων τουσ, τα μζλθ του
προςωπικοφ κα ζρχονται ςε επαφι με τουσ πελάτεσ ανά πάςα ευκαιρία. Αυτό
μπορεί να οδθγιςει ςτθ διακοπι ζντονων ι παρατεταμζνων περιόδων παιξίματοσ.

13.

Οικονομικζσ ςυναλλαγζσ
Αυτι θ λζςχθ δεν εξαργυρϊνει επιταγζσ πελατϊν.
Μια ςχετικι επιγραφι υπάρχει ςτο ταμείο τθσ αίκουςασ τυχερϊν παιχνιδιϊν.
Τα κζρδθ ζωσ $1.000 από τα παιχνίδια αυτισ τθσ λζςχθσ καταβάλλονται ςε
μετρθτά ι/και επιταγι. Εκ του νόμου, όλα τα κζρδθ ι οι ςυςςωρευμζνεσ
πιςτϊςεισ (μάρκεσ) φψουσ από $1.000 και πάνω καταβάλλονται ςτο ακζραιο
μζςω επιταγισ θ οποία δεν εξαργυρϊνεται ςε μετρθτά. Αυτά τα κζρδθ ι οι
ςυςςωρευμζνεσ πιςτϊςεισ δεν μποροφν να καταβλθκοφν με τθ μορφι πίςτωςθσ
για ςυμμετοχι ςε κάποιο παιχνίδι (μάρκεσ).
Στθν αίκουςα τυχερϊν παιχνιδιϊν διατθρείται Αρχείο Καταβολισ Δϊρων.
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14.

Διαφιμιςθ και προώκθςθ
Η διαφιμιςθ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν (EGM) χωρίσ ονομαςτικό παραλιπτθ
απαγορεφεται ςτθν πολιτεία τθσ Βικτϊρια.
Όλεσ οι διαφθμίςεισ που κα πραγματοποιοφνται από ι για λογαριαςμό αυτισ
τθσ λζςχθσ κα είναι εναρμονιςμζνεσ με τον κϊδικα δεοντολογίασ διαφθμίςεων
τθσ Εκνικισ Ζνωςθσ Διαφθμιςτϊν τθσ Αυςτραλίασ (Australian Association of
National Advertisers-ΑΑΝΑ) (http://www.aana.com.au/pages/codes.html)
Όλεσ οι προτάςεισ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ κα εξετάηονται ζναντι μιασ
λίςτασ ελζγχου που ζχει καταρτιςτεί με βάςθ τον Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ
AANA προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ ςυμμόρφωςι τουσ.
Επιπλζον, πριν από τθ δθμοςίευςθ, θ διεφκυνςθ κα ελζγχει κάκε διαφθμιςτικό
και προωκθτικό υλικό προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι οι διαφθμίςεισ και οι
καμπάνιεσ μασ δεν κα
 είναι ψευδείσ, παραπλανθτικζσ ι απατθλζσ όςον αφορά τισ πικανότθτεσ,
τα βραβεία και τα ποςοςτά επιτυχίασ
 είναι προςβλθτικζσ ι απρεπείσ ωσ προσ το περιεχόμενο
 δθμιουργοφν τθν εντφπωςθ ότι θ ςυμμετοχι ςτα τυχερά παιχνίδια
αποτελεί λογικι πρακτικι οικονομικισ βελτίωςθσ
 προωκοφν τθν κατανάλωςθ αλκοόλ κατά τθ διάρκεια τθσ αγοράσ
προϊόντων τυχερϊν παιχνιδιϊν
 δθμοςιοποιοφν χωρίσ τθ ρθτι τουσ ςυγκατάκεςθ μζςω διαφθμίςεων τα
ςτοιχεία των ατόμων που κερδίηουν βραβείο.
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15.

Εφαρμογι κώδικα
Ο Κϊδικασ εμπεριζχεται ςτισ πλθροφορίεσ εξοικείωςθσ που δίνονται ςε όλα τα
μζλθ του προςωπικοφ όταν προςλαμβάνονται. Τα μζλθ του προςωπικοφ ζχουν
εκπαιδευτεί όςον αφορά τουσ ςκοποφσ, το περιεχόμενο και τισ διαδικαςίεσ του.
Τα ηθτιματα που εγείρουν οι υπάλλθλοι ι οι πελάτεσ ςχετικά με τον Κϊδικα
πρζπει να προωκοφνται ςτον Διευκυντι Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ/Διευκυντι
Υπθρεςίασ.
Τα μζλθ του προςωπικοφ που εφαρμόηουν και υιοκετοφν αποτελεςματικά τισ
διατάξεισ του Κϊδικα κα ανταμείβονται από τθ διεφκυνςθ τθσ λζςχθσ

16.

Ανακεώρθςθ κώδικα
Ο παρόν Κϊδικασ επανεξετάηεται ετθςίωσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
εναρμόνιςι του με το Νόμο περί Τυχερϊν Παιγνίων και τισ τυχόν Υπουργικζσ
Εγκυκλίουσ. Ταυτόχρονα εξετάηεται θ εφαρμογι και αποτελεςματικότθτα του
Κϊδικα κατά τουσ 12 προθγοφμενουσ μινεσ. Η ανακεϊρθςθ προχποκζτει τθν
υποβολι ςχολίων και παρατθριςεων από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων του προςωπικοφ τθσ λζςχθσ, των πελατϊν και των
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν προβλθμάτων τηόγου.
Οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτισ πρακτικζσ τθσ λζςχθσ κα καταγράφονται και κα
υλοποιοφνται όταν είναι εφικτό. Οι τυχόν αλλαγζσ κα καταχωροφνται ςτο
Αρχείο Υπεφκυνου Παιχνιδιοφ τθσ λζςχθσ. Οι τυχόν αλλαγζσ ςτον Κϊδικα κα
υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ VCGLR.
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